دور شركات الفهادق الدولية يف االرتقاء مبشتوى جودة اخلدمات الفهدقية يف ليبيا:
دراسة ميدانية عمى شركات الفهادق الدولية العاممة يف ليبيا
دور شركات الفهادق الدولية يف االرتقاء مبشتوى جودة اخلدمات الفهدقية يف ليبيا
دراسة ميدانية عمى شركات الفهادق الدولية العاممة يف ليبيا

د .خمتار مفتاح أبوصاع  /جامعة الزيتونة  /كمية االقتصاد والعموم الشياسية
أ .سهــــاء عبد اهلل الصلصـاك  /ماجشتيـــــر إدارة وتهظيـــــــــــــــــــــــــــم

ادللخص :
هتدف الدراسة إىل التعرف على دور شركات الفنادق الدولية يف االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات الفندقية عامة ويف قطاع الفنادق الليبية خاصة،
ويتمثل رلتمع الدراسة يف شركات الفنادق الدولية العاملة يف ليبيا ،والفنادق احمللية العاملة يف نطاق مدينة طرابلس حسب تصنيف اذليئة العامة للسياحة
ادلعتمد يف عام ( ،)6104اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة جلمع البيانات  ،ومتّ تصميم استبانتني ،األوىل موجهة اىل شركات الفنادق الدولية،
(كورنثيا ،وراديسون بلو ،وإنًتكونينتينال"الودان") ،والثانية خاصة بالفنادق احمللية ،وقد عوجلت البيانات باستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي ،والربنامج

اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSبواسطة احلاسوب.
ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أ ّن الفنادق الليبية اليت دتلكها او تديرىا شركات دولية تقدم خدمات ذات جودة عالية ،اضافة إىل أن
الفنادق الليبية التابعة ألحد سالسل الفنادق الدولية تقدم خدماهتا من خالل اعتمادىا على طرق زلددة من إدارة السلسلة العادلية ،كما أن من أىم
األىداف اليت تضعها إدارة السلسلة الفندقية ىو رضا الزبون ،إضافة إىل أن سالسل الفنادق العادلية تضع معايري زلددة لضبط جودة اخلدمات ادلقدمة،
وىي تسعى باستمرار إىل حتسني خدماهتا ،وتقدمي تشكيلة منوعة من خدماهتا باختالف رغبات الزبائن .وأخرياً مت التوصل إىل أن أسباب صلاح وانتشار
الفنادق الدولية ىو أن خدماهتا تتمتع مبستوى جودة عالية ،وقد يساىم دخول ادلستثمر األجنيب للعمل يف رلال الفنادق يف ليبيا اىل دفع الفنادق احمللية

للرفع من مستوى جودة خدماهتا وزيادة ادلنافسة بينها وبني الفنادق الدولية .وخلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات أمهها 8ضرورة اعتماد الفنادق
احمللية على أحد الفرق العادلية ادلاىرة للتدريب والتطوير ،من أجل توفري تدريب فندقي متميز للعاملني هبا ،كتلك الربامج اليت تعتمد عليها الفنادق
الدولية ،وذلك بالتنسيق بني الفنادق الدولية العاملة يف ليبيا والفنادق احمللية يف مجيع اجملاالت ،دلا لذلك من فوائد كبرية يف رفع وزيادة كفاءة ىؤالء
العاملني ،وإصدار تشريعات وقوانني من الدولة تنظم عمل شركات الفنادق الدولية يف ليبيا ،لالستفادة من اخلربات وادلهارات والتكنولوجيا وما تتمتع بو
ىذه الشركات من إجيابيات ذلا دور مهم يف عمليات الًتويج للفنادق احمللية كالسمعة ،والشهرة العادلية ،والتغلب على السلبيات اليت قد تنتج عنها .
الكلمات ادلفتاحية :شركات الفنادق الدولية ،الفندق احمللي ،جودة اخلدمات الفندقية.
Abstract
The study aims to identify the role of international hotel companies in improving the quality of hotel
services in general and in the Libyan hotel sector in particular. The study population consists of hotels that
operating by international hotel companies and others that operating by the local hotel companies, which
approved by the Libyan General Authority for Tourism in 2016). Two questionnaires were adopted as a data
collection method, the first was addressed to international hotel companies (Corinthia, Radisson Blu and
Intercontainal), and the second was for local hotels in Tripoli. The collected data were analysed by using
descriptive statistical methods and the Social Science Statistical Program (SPSS) .
The most important findings of the study were that Libyan hotels owned or operated by international
companies provide high quality services better than local hotels. In addition, the Libyan local hotels that
affiliated to the international hotel chains aqoffer their services by adopting specific ways of managing the
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global chain. As well as, the international hotel chains set specific standards to control the quality of services
provided, and is constantly seeking to improve its services, and provide a variety of services according to the
needs of customers. Finally, the main reason for the success and spread of international hotels is that their
services enjoy high quality. The entry of foreign investors to work in the hotel industry in Libya may
contribute to local hotels to increase the quality of their services and increase competition between them and
international hotels.
The study concluded with a number of recommendations, the most important of which are: The Libyan local
hotels should benefit from the involvement of international hotel companies in Libyan, by adopting their high
quality training programs for its employees, promoting the local hotels worldwide, by benefiting from
companies’ expertise and technology. Finally, the government should issue legislation and laws regulating the
’work of those companies to overcome the negatives that may result from international hotel companies
involvement in Libya.
Keywords: International hotel companies, Local hotel, the quality of hotel services.

-1ادلقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة :
تعد الشركات الدولية ظاىرة اقتصادية مهمة ،وقوة ىائلة وأساسية يف االقتصاد العادلي ،فهي دتارس أنشطة اقتصادية وجتارية متعددة
يف عدة دول سلتلفة ،من خالل عدد من الفروع دتتد إىل دول أخرى خارج حدود الدولة األم ،ىذه األنشطة قد تكون يف شكل
استثمار مباشر من خالل امتالك جزئي أو كلي للشركة لوحدات إنتاجية وخدمية يف الدولة ادلضيفة ،أو يف شكل من أشكال
االستثمار غري ادلباشر.
وجتين الدول ادلضيفة فوائد عدة من تواجد الشركات الدولية على أراضيها ،منها على سبيل ادلثال ال احلصر 8نقل ادلعرفة الفنية،
واإلدارية ،والتنظيمية ،من خالل توفري وتدريب العمالة ونقل التكنولوجيا ،مبا يساىم يف حتقيق التنمية االقتصادية للدولة ادلضيفة
(مقابلة.)0776،

دتارس العديد من الشركات الدولية أنشطتها يف رلال العمل الفندقي ،الذي يلعب يف أي دولة دوراً مهماً يف تنمية وتطوير قطاع
السياحة هبا ،وتسويقو زلليا وعادليا ( .)6102 ،Elkrghliفقد بلغ إمجايل عدد الفنادق يف ليبيا سنة  6102ميالدي  ،عدد 160
فندق ،ادلصنف منها  017فندق،وعدد أربعة منها تدار بواسطة شركات فنادق دولية ،ىي فندق كورنتيا ،فندق ادلهاري (راديسون
بلو) ،ف ندق الوادن (إنًتكونتيننتال) وفندق ريكسوس .وتتمتع ىذه الشركات بالقدرة على إنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية
وتستخدم أساليب تسويق حديثة ومتطورة يف تسويق ىذه ادلنتجات ،وبالرغم من الفوائد اجلمة اليت جتنيها الدول ادلضيفة من تواجد
شركات الفنادق الدولية على أراضيه ا يف جوانب عدة خاصة يف تطوير قطاع الفنادق هبا ،إال أن قطاع الفنادق الليبية احمللية خاصة
يرق مبستواه إىل مستوى الفنادق العادلية اليت تدار بواسطة
كجزء من القطاع وركن أساس فيو ،الزال يعاين العديد من ادلشاكل ومل َ
الشركات الدولية ،خاصة من حيث تقدديها خدمات ذات جودة عالية تنافس ما تقدمو الفنادق التابعة لشركات دولية.
وعليو فإن ىذه الورقة هتدف إىل التعرف على مفهوم وخصائص الشركات الدولية عامة ،والفنادق الدولية بشكل خاص ،باعتبارىا
إحدى القوى الضخمة ادلؤثرة يف االقتصاد العادلي ،إضافة إىل التعرف على دور شركات الفنادق الدولية يف االرتقاء مبستوى جودة
193

العدد الثاني –مارس 8102

جممة الدراسات االقتصادية

جممة الدراسات االقتصادية

اجملمد األول /مـــــــارس

8102

كمية االقتصاد –جامعة سرت

العــــدد الثانـــي

كمية االقتصاد – جامعة سرت

اخلدمات الفندقية عامة ،ودورىا يف حتسني جودة اخلدمات يف قطاع الفنادق اللييب بشكل خاص ،من خالل اإلجابة على السؤال
اآليت8
ما دور شركات الفنادق الدولية يف االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات الفندقية عامة ويف قطاع الفنادق الليبية خاصة؟
-2منهجية الدراسة:
اعتمدت ىذه الدراسة على استخدام ادلنهج الوصفي ،حيث يتم وفقاً ذلذا ادلنهج ،وصف شركات الفنادق الدولية ،وبيان أىم
خصائصها ،ووصف العالقات بينها وبني الفنادق احمللية ،وما دورىا يف تطويرىا ،وذلك عن طريق مجع البيانات ادلتعددة ادلصادر،
كالكتب وادلراجع والدراسات العلمية اليت ذلا عالقة مبوضوع الدراسة ،إضافة إىل ما سيتم مجعو من بيانات ومعلومات من الدراسة
ادليدانية ،للوصول إىل نتائج عملية تعكس واقع ىذه العالقة .وذلك جبمع البيانات اخلاصة من شركات الفنادق الدولية العاملة يف
ليبيا ،وبالتحديد يف مدينة طرابلس.
رلتمع الدراسة دتثل يف مجيع شركات الفنادق الدولية العاملة يف ليبيا ،بناءً على ما ورد يف تقرير اذليئة العامة للسياحة يف ليبيا .لسنة

 ، 6104إضافة اىل الفنادق احمللية الفنادق ادلصنفة من اذليئة ذاهتا والعاملة يف مدينة طرابلس .أما عينة الدراسة كانت عينة قصديّة،
متمثلة يف القيادات اإلدارية من مدراء ورؤساء وموظفي األقسام والوحدات اليت دتارس وظائف إدارية أو فنية متخصصة يف اجملال
الفندقي يف اجلانبني الدويل واحمللي ،وقد مت استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات واليت كانت على النحو التايل8
أوالً :الفنادق الدولية :
مت توزيع  003استبانة على العاملني بالفنادق الدوليةُ ،ثّ أُستعيد منها  010استبانو ،وكان عدد ( )3استبانات غري صاحلة بسبب
نقص بعض ادلعلومات ،ليصبح رلموع االستبانات ادلناسبة للتحليل  74استبانة .وىو ما ديثل  %61.3من االستبيانات ادلوزعة

كما يف اجلدول رقم (.)0
جدول ( )1عدد االستبانات ادلوزعة على إفراد العينة(الفنادق الدولية)
عينة الدراسة

االستبانات ادلوزعة

الفنادق الدولية

115

االستبانات

االستبانات

101

14

ادلسرتدة

ادلفقودة

االستبانات الصاحلة من ادلوزعة
العدد

النسبة

96

%8335

ثانياً :الفنادق احمللية:
اسًتد منها
وىي دتثل رلموعة العاملني يف الفنادق احمللية ادلصنفة ،والعاملة يف مدينة طرابلس ،فقد مت توزيع ) )013استبانة ،و ُ
استبعد منها ) )5استبانات بسبب نقص البيانات ادلطلوبة ،ليصبح رلموع االستبانات ادلناسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
( )066استبانة ث ُ
للتحلي ـ ـ ـ ـ ـل ) (060استبانة .وىو ما ديثل  %67.4من االستبانات ادلوزعة كما يف اجلدول رقم (.)6
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جدول ( )2عدد االستبانات ادلوزعة على أفراد العينة (الفنادق احمللية)
عينة الدراسة

االستبانات ادلوزعة

الفنادق احمللية

135

االستبانات

االستبانات

128

7

ادلسرتدة

ادلفقودة

االستبانات
الصاحلة من ادلوزعة
العدد

النسبة

121

%8936

ادبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
شركات الفنادق الدولية:
دتثل الشركات الدولية ّقوة اقتصادية كبرية يف العامل ،وحتتل مكانة أقوى يف البلدان النامية ،حيث تلعب ىذه الشركات دوراً مهماً
وبارزاً يف حتقيق التنمية الشاملة يف ىذه الدول ،من خالل خلق فرص للعمالة ،وحتسني مستوى الدخل ،وكذلك تنمية ادلنافسة
احمللية .وختتلف الفوائد االقتصادية اليت حتققها الشركات الدولية يف الدول ادلضيفة باختالف اإلعمال واألنشطة اليت دتارسها ىذه
الشركات ،كاألنشطة اإلنتاجية ،أو اخلدمية ،أو التسويقية وتساىم شركات الفنادق الدولية يف زيادة درجة ادلنافسة يف السوق بني
الشركات الدولية والشركات احمللية ،شلا يدفع الشركات احمللية إىل العمل على احلصول على أحدث األنظمة الفنية واإلدارية
وتطويرىا ،وزلاولة اكتساب النظم احلديثة ،وتطوير قدراهتا الفنية والتكنولوجية والبشرية ،وحتسني معدل األجور ،ورواتب العاملني،
كاليت تقدمها الشركات الدولية للعاملني هبا (الفارسي والشحومي.) 6114 ،

كما يكون ىناك فرص جيدة لدخول صناعات ،أو تقدمي خدمات متقدمة ذات جودة عالية قد تكون الدولة ادلضيفة غري قادرة
على إنتاجها؛ نظراً حلاجتها إىل تكنولوجيا متطورة وعالية التكلفة ،وإىل كفاءات فنية وإدارية متميزة وغري متوفرة يف البلد ادلضيف،
شلا يؤدي إىل حتسني جودة ادلنتج ،ورفع الكفاءة اإلنتاجية (اخلضر.)6101 ،

اخلدمات الفندقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة :
مفهوم اخلدمات الفندقية:
خدمات الفنادق ىي عبارة عن أنشطة متميزة وغري ملموسة بطبيعتها ،تقوم بإشباع حاجات ورغبات العمالء ،والصناعة الفندقية
تقوم بتوفري ثالثة عناصر أساسية (الراحة ،والطعام ،والشراب) ،وحيرص الفندق على تعزيز ىذه اخلدمات ،لتصبح أكثر جاذبية،
وذلك بتصميمها لتوافق حاجات ورغبات الزبائن من السوق ادلستهدف ،يف ظل الصداقة والثقة ادلتبادلة بني الفندق و الضيوف مبا
يُسهم يف تعزيز الصورة ادلرسومة للفندق لدى العمالءِ ،
وعرفت بأهنا" الشعور الطيب أو الرديء الذي يلمسو طالب اخلدمة من
ّ
مقدمها واليت ديكن قياسها من خالل احلس ،وادلنتج ادلنافس ،والسعر ،واجلودة ،ووقت التسليم"(احلماقي ،0767 ،ص .)16كما
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عرفت بأهنا" 8أوجو النشاط غري ادللموس ،هتدف إىل إشباع الرغبات واالحتياجات عندما يتم تسويقها للمستهلك النهائي مقابل
دفع مبلغ مايل"(السعيدي ،6117،ص.)22

مستويات اخلدمة الفندقية :
تنقسم مستويات اخلدمة الفندقية ،باعتبارىا منشآت خدمية بالدرجة األوىل ،إىل اخلدمة اجلوىر واخلدمات التكميلية ،والتسهيلية،
والداعمة واإلضافية ،ولكي حيقق الفندق أىدافو عليو السعي لتقدمي خدمات تشبع حاجات ،ورغبات زبائنو ،لضمان حتقيق
رضاىم ويف بعض األحيان فإن الضيف ال يبحث عن اخلدمة اجلوىر فقط دون البحث عن اخلدمات الداعمة ذلذه اخلدمة ،وديكن
توضيح ىذه ادلستويات كما حددىا (العنزي والطائي )6101 ،يف اآليت 8
 -0اخلدمة اجلوىر يف صناعة الفنادق ىي اإليواء ،فخدمة السكن أو اإليواء يف الغرفة داخل الفندق ىي اخلدمة اجلوىرية ،وىذا
يعين أن الضيف يشًتي الغرفة لغرض احلصول على ادلنافع الرئيسة خالل فًتة إقامتو بالفندق.
 -6اخلدمات التسهيلية  8وىي تلك اخلدمات اليت يتوجب عرضها على الضيف ،واليت بدورىا تساعد على استخدام اخلدمة
اجلوىر واالنتفاع هبا ،كخدمات احلجوزات ادلسبقة عرب االنًتنت ،والدفع بواسطة الكرت ،وخدمات االستقبال والتوديع
للضيوف ،فهي مجيعها خدمات تسهل حصول الضيف على خدمة اإليواء اجلوىرية.
 -1اخلدمات الداعمة أو ادلساندة حتتاج اخلدمة اجلوىر يف صناعة الفنادق إىل خدمات تسهيلية بالدرجة األوىل ،ولكنها ال
حتتاج إىل اخلدمات الداعمة ،ألن اخلدمات الداعمة تُع ّد خدمات فوق العادة ،فهي تقدم قيمة إضافية للخدمة اجلوىر،
وتساعد يف جعلها خدمة متميزة قياساً بادلنافسني يف سوق الفنادق ،فاخلدمات اليت تقدم لرجال األعمال ،واخلدمات
الصحية ،والًتفيو ،والتسلية ،ىي خدمات داعمة للخدمة اجلوىر( اإليواء) وقد تؤثر على قرار الشراء للضيف وجذبو للفندق
دون غريه من الفنادق ادلنافسة ،وبناءً على ذلك ديكننا القول إن اخلدمات الداعمة ىي خدمات للتمايز ،وحىت تصبح ىذه

اخلدمات ميزة تنافسية ديتلكها الفندق ،على إدارة الفندق أن تقوم بالتخطيط والتنفيذ ادلالئم للخدمة ادلقدمة؛ لكي تكون
وفعاالً .
قادرة على تلبية حاجات ورغبات العمالء ادلتوقعة و فوق ادلتوقعة ،ليكون تأثريىا إجيابياً ّ

 -2اخلدمات اإلضافية ،وىي اخلدمات اليت تشمل سهولة الوصول إىل الفندق والبيئة ادلادية واالجتماعية ،والتفاعل بني الضيوف،
وتعاوهنم فيما بينهم ،وتعاوهنم مع مقدمي اخلدمة.
خصائص اخلدمات الفندقية:
تتميز اخلدمات الفندقية بعدد من اخلصائص وادلميزات اليت تشًتك فيها مع القطاعات االقتصادية اخلدمية ادلختلفة ،كما أن ىناك
بعض ادليزات اخلاصة هبا ومن بني ىذه ادليزات ما ذكرىا (الزعيب  )6101،اآليت8
 -0خدمات غري ملموسة 8وتتمثل يف عدم القابلية على تقييمها من خالل اللمس ،أو التذوق ،أو الشم ،وديكن اختيارىا على
ملموسا من خالل
أساس السمعة ،والشهرة ،والتجربة ،وتستطيع اإلدارة الفندقية بناء إسًتاتيجية تسويقية جلعل غري ادللموس
ً

التسهيالت واألجهزة وادلعدات اليت حيتوي عليها الفندق ،كما أن اإلعالن أحد الوسائل اليت تساعد على ذلك.
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العــــدد الثانـــي

 -6سريعة التالشي (القابلية للتلف) 8فال ديكن االحتفاظ هبا يف ادلخزن ،والفندق قد خيسر الكثري يومياً يف حالة عدم بيع الغرف
للنزالء ،أي ال ديكن ختزين غرفة الفندق غري ادلستخدمة.
 -1التالزم (عدم القابلية لفصل اإلنتاج عن االستهالك) 8فال ديكن إنتاج اخلدمة الفندقية يف مكان معني واستهالكها يف مكان
آخر ،فهي حتتاج إىل تواجد العميل ومقدم اخلدمة أثناء إنتاجها يف نفس الوقت.
 -2مومسية النشاط  8نتيجة الختالف درجة وحجم النشاط السياحي من فًتة ألخرى ،فتكون الزيادة على العمل يف أشهر معينة،
واطلفاضها يف أشهر أخرى ،شلَّا يؤدي إىل زيادة التكاليف الثابتة وادلتغرية نتيجة اطلفاض نسبة األشغال يف بعض األحيان .
 -3اختالف طبيعة ادلنتج الفندقي 8يتكون ادلنتج الفندقي من عناصر رئيسة ىي اإلقامة أو اإليواء ،وخدمات الطعام ،والشراب،
والًتفيو ،واخلدمات األخرى ،فادلنتج الفندقي حيتاج إىل اللباقة يف األداء ،واللطف يف ادلعاملة ،والصدق يف خدمة الزبائن.
فعالة وتنظيم جيد لتحقيق نسبة إشغال عالية،
شلا تقدم يتضح لنا أن الفنادق ،حىت تصبح متميزة يف خدماهتا ،حتتاج إىل إدارة ّ
واستغالل الطاقة الفندقية االستغالل األمثل ،وتقدمي خدماهتا مبستويات مبا يضمن حتقيق األىداف ادلرسومة.
جودة اخلدمات الفندقية:
يقصد جبودة اخلدمات ،جودة اخلدمة ادلقدمة ،ادلتوقعة وادلدركة وىي احملدد الرئيس لرضا الزبون ،أو عدم رضاه ،فبعض ادلنظمات
جتعلها من أولوياهتا لتعزيز جودة خدماهتا .وىي الصفات أو ادلميزات ادلتكاملة للخدمة ،واليت تكون ذلا القدرة على إشباع الرغبات
واحلاجات الضمنية والظاىرة للزبون (العليان.)6117 ،

العوامل ادلؤثرة يف جودة اخلدمات الفندقية:
دكر (العزاوي واحلوامدة  )6101،ب أن ىناك عدد من العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر يف جودة اخلدمة الفندقية ادلقدمة أمهها ما
يلي8
 -1االعتمادية والتوافق والثبات يف كفاءة األداء ،فال يكون ىناك أخطاء أو تأخري يف ىذه اخلدمات.
 -2االستجابة ،والرغبة ،واجلاىزية من قبل ادلوظفني يف تزويد اخلدمة.
 -3الوصول السريع ،واحلصول على اخلدمة ،وتوفرىا يف الزمان ،وادلكان اللذين يريدمها الزبون يف الفندق.
 -4ادلهارة وادلعرفة يف القدرة على االتصال مع الزبائن.
 -5ادلعاملة احلسنة ،والتهذيب ،واالحًتام أثناء تقدمي اخلدمة.
 -6األمانة ،والصدق ،والثقة اليت جيب أن يتمتع هبا الفندق.
 -7ادلظهر اخلارجي وادلستلزمات ادلادية للخدمة والتجهيزات األخرى ،واخلدمات األساسية والتكميلية.
 -8األمان ،والتحرر من الشك من قبل الضيف عند اإلقدام على شراء اخلدمة ،أو السلعة من الفندق.
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العــــدد الثانـــي

نتائج الدراسة ادليدانية ومناقشتها :
بعد القيام باخلطوات الالزمة لتجهيز البيانات ادلتحصل عليها من خالل االستبانة ،وهتيئتها لعملية التحليل اإلحصائي ،مت إجراء
عرض لبيانات الدراسة ادليدانية وحتليل وصفي ذلا ،باستخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي ،وذلك لبيان خصائص مفردات
عينة الدراسة ،ووصف متغرياهتا ،وحتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من إجابات العينة ادلستهدفة ،واليت دتثل االجابة عن سؤل
الدراسة ،وقد عوجلت ىذه البيانات باستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي ،والربنامج اإلحصائي SPSSبواسطة احلاسوب وقد
كانت على النحو التايل8

أوال :الفنادق الدولية:
 31حتليل البيانات اخلاصة بأفراد عينة الدراسة (العاملني بالفنادق الدولية):
أ 3اجلنس:
يتضح من اجلدول رقم ( )1أن أغلب أفراد عينة الدراسة ىم من فئة الذكور ،بلغ عددىم  54فرداً ونسبتهم  %57.6من عينة
الدراسة ،وىى نسبة عالية تدعم نتائج الدراسة ,أما فئة اإلناث فكان عددىم  61مفردة وبنسبة  %61.6من عينة الدراسة
وتشري ىذه النسبة إىل أن العمل الفندقي يف ليبيا يعتمد بشكل أساسي ومباشر على العاملني من فئة الذكور أكثر من اإلناث وقد
يرجع السبب يف ذلك إىل العادات والتقاليد والثقافة السائدة يف اجملتمع اللييب.
اجلدول رقم ( )3توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجنس

الرقم

اجلنس

العدد

 %النسبة

1

ذكر

76

%7932

2

أنثى

20

%2038

96

%10030

اجملموع

ب 3ادلؤهل العلمي :
يتضح من اجلدول رقم ( )2أن اغلب أفراد عينة الدراسة حيملون مؤىل البكالوريوس ،حيث بلغ عددىم  25مفردة ونسبتهم
 %27.1من عينة الدراسة ,أما ادلرتبة الثانية فكانت من محلة دبلوم ٍ
عال فكان عددىم  63مفردة وبنسبة %64.2من عينة
الدراسة ،ويالحظ من خالل ىذه النسب أن أغلب العينة ىم ذات مستوى تعليم ٍ
عال ،وىذا يشري إىل أن الفنادق الدولية توفر

فرص عمل جيدة خلرجيي الكليات وادلعاىد من ذوي التخصصات ادلختلفة .
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العــــدد الثانـــي

اجلدول رقم ) )4توزيع أفراد عينة الدراسة طبقاً للمؤهالت العلمية
الرقم

ادلؤهل العلمي

العدد

النسبة %

1

تعليم أساسي

0

%030

2

الثانوية أو ما يعادذلا

18

%1838

3

دبلوم عال

25

%2630

4

بكالوريوس

47

%4930

5

دراسات عليا

6

%633

96

%10030

اجملموع

ج 3التخصص:
ويتضح من اجلدول رقم ( )3أن أغلب أفراد عينة الدراسة ىم ختصص إدارة ،حيث بلغ عددىم  14فرداً أي نسبتهم %15.3
من عينة الدراسة ،أما ادلرتبة الثانية فكانت ختصص سياحة وفندقو ،وكان عددىم  11فرداً أي بنسبة %12.2من عينة الدراسة،
وتشري النسب اليت مت احلصول عليها إىل أن أغلب أفراد العينة ىم متخصصون يف رلال اإلدارة ،ورلال السياحة والفندقة بشكل
أساسي ،وىذه النسب ىي مؤشر على أن الفنادق الدولية العاملة يف ليبيا تساىم يف توفري فرص عمل حلملة ادلؤىالت اجلامعية
والكليات ،ادلتخصصني يف رلاالت علمية سلتلفة.
اجلدول رقم ( )5توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للتخصص

الرقم

التخصص

الفنادق الدولية

النسبة %

1

سياحة وفندقه

33

%3434

2

إدارة

36

%3735

3

حماسبة

14

%1436

4

لغات

11

%1135

5

أخرى

2

%231

96

%10030

اجملموع

د 3الوظيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة :
يتضح من اجلدول رقم ( )4أن أغلب أفراد عينة الدراسة ىم فئة رئيس وحدة حيث بلغ عددىم  14فرداً أي نسبتهم % 15.3
من عينة الدراسةّ ,أما ادلرتبة الثانية فكانت فئة رئيس قسم ،وكان عددىم  65فرداً أي بنسبة  %66.0من عينة الدراسة ومن
خالل ىذه النسب نالحظ أن أغلب أفراد العينة يشغلون منصب رئيس وحدة ورئيس قسم على التوايل ،وىذه النسبة تعترب جيدة
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العــــدد الثانـــي

إىل ٍ
حد ما ،حيث أهنا تشري إىل أن ىناك فرص للعاملني الليبيني يف شغل مناصب يف اإلدارة العليا بالفنادق التابعة لشركات فنادق
الدولية.
اجلدول رقم ( )6توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للوظيفة
الرقم

الوظيفة احلالية

العدد

النسبة %

1

مدير إدارة

10

%1034

2

رئيس قسم

27

%2831

3

رئيس وحدة

36

%3735

4

موظف

23

%2430

96

%10030

اجملموع

ه 3سنوات اخلربة:
يتضح من اجلدول رقم ( )5أن أغلب أفراد عينة الدراسة لديهم خربة من  01إىل 03سنة ،حيث بلغ عددىم  31فرداً أي
نسبتهم  %36.6من عينة الدراسةّ ,أما ادلرتبة الثانية فكانت لألشخاص الذين لديهم خربة من  3إىل  01سنوات ،وكان عددىم

 07مفردة وبنسبة  % 07.6من عينة الدراسة ،و ىذا مؤشر على أن العاملني لديهم خربة يف رلال العمل الفندقي ديكن أن
يستفاد منها يف تطوير وحتسني العمل الفندقي يف ليبيا ،إذا ما وفرت الفنادق احمللية الظروف واألسباب جلذب ىؤالء العاملني
بالفنادق الدولية للعمل يف القطاع الفندقي احمللي.
اجلدول رقم( )7توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات اخلربة

الرقم

سنوات اخلربة

العدد

النسبة %

1

اقل من  5سنوات

12

%1235

2

من  5إىل  10سنوات

19

%1938

3

من  10إىل  15سنة

50

%5231

4

أكثر من  15سنة

15

%1536

96

%10030

اجملموع

-1دور شركات الفنادق الدولية يف تطوير االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات الفندقية يف ليبيا
يتكون ىذا البند من عدد ( )3عبارات تعكس تقييم دور شركات الفنادق الدولية يف تطوير االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات
الفندقية يف ليبيا من وجهة نظر رلموعة العاملني يف الفنادق الدولية .واجلدول التايل ( )6ملخص لتقييم عبارات ىذا احملور.
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كمية االقتصاد –جامعة سرت

كمية االقتصاد – جامعة سرت

العــــدد الثانـــي

جدول رقم ( )8التحليل التكراري والوصفي لعينة العاملني بالفنادق الدولية
دور شركات الفنادق الدولية يف تطوير االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات الفندقية يف ليبيا
التكرار
ت

عبارات البند الثاين

غري موافق
إطالقا

غري موافق

زلايد

موافق

موافق
إطالقا

0

ديث ـ ـ ــل االرتق ـ ـ ــاء مبس ـ ـ ــتوى ج ـ ـ ــودة اخل ـ ـ ــدمات
بالفن ـ ــادق التابع ـ ــة للسالس ـ ــل العادلي ـ ــة أح ـ ــد
أسباب صلاحها وانتشارىا.

3

13

9

38

33

3.1%

13.5%

9.4%

39.6%

34.4%

6

يق ــدم الفن ــدق خدمات ــو م ــن خ ــالل اعتم ــاد
طريقــة زلــددة مــن قبــل إدارة السلســلة للتفــنن
يف تقدمي اخلدمات الفندقية

1

14

9

43

29

1.0%

14.6%

9.4%

44.8%

30.2%

1

ىناك معايري لدى إدارة الفندق لضبط جودة
اخلدمات ادلقدمة

2

14

9

37

34

2.1%

14.6%

9.4%

38.5%

35.4%

2

حتقي ـ ــق رض ـ ــا الزب ـ ــائن ى ـ ــو أح ـ ــد األى ـ ــداف
الرئيس ـ ــة للفن ـ ــادق التابع ـ ــة لسالس ـ ــل فندقي ـ ــة
العادلية

2

9

2

28

55

2.1%

9.4%

2.1%

29.2%

57.3%

3

تسعى إدارة الفندق لتحسني جـودة خـدماهتا
بتقدمي تشكيلة متنوعة من اخلـدمات حسـب
رغبات الزبائن

1

8

4

44

39

1.0%

8.3%

4.2%

45.8%

40.6%

ادلتوسط

3.89

االضلراف

1.12

الًتتيب

5

3.89

1.03

4

3.91

1.11

3

4.30

4.17

1.04

0.93

1

2

ومن خالل نتائج اجلدول ( )8نستنتج اآليت -:
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على العبارة "ديثل االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات بالفنادق التابعة للسالسل العادلية أحد
أسباب صلاحها وانتشارىا" ،كانت نسبة "غري موافق إطالقا"على العبارة  %1.01من عينة الدراسة ،وكانت نسبة "غري
موافق" على العبارة  ، %01.3بينما كانت نسبة "زلايد"  ،% 7.2وكانت نسبة إجابة "موافق" على العبارة  %17.3وىى
أعلى نسبة تكرار حتصلت عليها العبارة ،وأخرياً كانت نسبة "موافق إطالقاً" ، 12.2أما قيمة الوسط احلسايب للعبارة فقد
بلغت ( )1.67وباضلراف معياري قدره( ،)0.11ويدل على اجتاه عينة الدراسة يف مستوى (موافق) وفق مقياس ليكرت
اخلماسي على العبارة .وتأتى العبارة يف الًتتيب ( )3حسب ترتيبها باحملور .ودتثل أفضل اخلدمات الفندقية اليت تقدم لضيوف
الفنادق ىي اخلدمات اليت تقدمها سالسل الفنادق إلشباع حاجات ورغبات الضيوف.
 التوزيع التك راري ألفراد عينة الدراسة على العبارة " يقدم الفندق خدماتو من خالل اعتماد طريقة زلددة من قبل إدارة السلسلة
للتفنن يف تقدمي اخلدمات الفندقية" ،حيث كانت نسبة "غري موافق إطالقاً" على العبارة  %0.1من عينة الدراسة ،وكانت
نسبة "غري موافق" على العبارة  ،%02.4بينما كانت نسبة "زلايد"  ،% 7.31وكانت نسبة إجابة "موافق" على العبارة
 ،%22.6وىى أعلى نسبة تكرار حتصلت عليها العبارة ،وأخرياً كانت نسبة"موافق إطالقا" ،%11.6أما قيمة الوسط
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العــــدد الثانـــي

احلسايب للعبارة فقد بلغت ( )1.67وباضلراف معياري قدره ( ،)0.11ويدل على اجتاه عينة الدراسة يف مستوى (موافق)
وفق مقياس ليكرت اخلماسي على العبارة ،وتأتى العبارة يف الًتتيب( )2حسب ترتيبها باحملور .وىذه النسب تؤكد ما جاء يف
اإلطار النظري ،حيث دتت اإلشارة إىل أن الفندق التابع للسلسلة العادلية يقدم خدماتو وفق تعليمات اإلدارة ،ومن خالل
األسلوب الذي تن تهجو السلسلة الفندقية يف عملها يف كافة فنادقها ،حيث ترى أن صلاح العمل الفندقي حيتاج إىل اخلدمات
ادلميزة و ذات اجلودة العالية.
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على العبارة "ىناك معايري لدى إدارة الفندق لضبط جودة اخلدمات ادلقدمة" حيث كانت
نسبة "غري موافق إطالقا" على العبارة  %6.0من عينة الدراسة ،وكانت نسبة "غري موافق" على العبارة  ،%02.4بينما
كانت نسبة "زلايد"  ،% 7.3وكانت نسبة إجابة "موافق" على العبارة  ،%16.3وىى أعلى نسبة تكرار حتصلت عليها
العبارة ،وأخرياً كانت نسبة "موافق إطالقاً"  ،%13.4أما قيمة الوسط احلسايب للعبارة فقد بلغت( )1.70وباضلراف معياري
قدره( ،) 0.00ويدل على اجتاه عينة الدراسة يف مستوى (موافق) وفق مقياس ليكرت اخلماسي على العبارة .وتأتى العبارة يف
الًتتيب( ) 1حسب ترتيبها باحملور .وىذا يدل على أن العمليات ،واإلجراءات ادلتبعة يف الفنادق التابعة لشركات السالسل
العادلية يشًتط نقلها ،وتنفيذىا لكل فندق ينتمي إليها ،كما تشًتط السلسلة وجود مستوى زلدد من جودة اخلدمات ادلقدمة.
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على العبارة "حتقيق رضا الزبائن ىو أحد األىداف الرئيسة للفنادق التابعة لسالسل
فندقية العادلية " حيث كانت نسبة "غري موافق إطالقا" على العبارة  %6.0من عينة الدراسة ،وكانت نسبة "غري موافق" على
العبارة  ،%7.1بينما كانت نسبة "زلايد"  ،% 6.0وكانت نسبة إجابة "موافق" على العبارة  ،%67.6وأخرياً كانت نسبة
"موافق إطالقاً"  ،%35.1وىى أعلى نسبة تكرار حتصلت عليها العبارة ،أما قيمة الوسط احلسايب للعبارة فقد بلغت
( )2.11وباضلراف معياري قدره ( ،)0.12ويدل على اجتاه عينة الدراسة يف مستوى (موافق بشدة) وفق مقياس ليكرت
اخلماسي على العبارة .وتأتى العبارة يف الًتتيب ( )0حسب ترتيبها باحملور .وتشري ىذه النسب إىل أن الفنادق التابعة
لسالسل عادلية هتتم برضا ،وتفضيل الزبائن خلدماهتا ادلقدمة ،وىي من أسباب صلاحها وانتشارىا.
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على العبارة "تسعى إدارة الفندق لتحسني جودة خدماهتا بتقدمي تشكيلة متنوعة من
اخلدمات حسب رغبات الزبائن" حيث كانت نسبة "غري موافق إطالقاً" على العبارة  %0.1من عينة الدراسة ،وكان نسبة
"غري موافق" على العبارة  ،%6.1بينما كانت نسبة "زلايد"  ،%2.6وكانت نسبة إجابة "موافق" على العبارة ،%23.3
وىى أعلى نسبة تكرار حتصلت عليها العبارة ،وأخريا كانت نسبة "موافق إطالقا"  ،%21.4أما قيمة الوسط احلسايب للعبارة
فقد بلغت ( )2.05وباضلراف معياري قدره ( ،)1.71ويدل على اجتاه عينة الدراسة يف مستوى(موافق) وفق مقياس ليكرت
اخلماسي على العبارة ،وتأتى العبارة يف الًتتيب ( )6حسب ترتيبها باحملور .وبالرجوع إىل اإلطار النظري (ص )25صلد أن
فنادق السالسل العا دلية تقدم خدمات فندقية متكاملة للضيوف حبيث ال حيتاجون ألية خدمات خارجية وىذا ما يساعد
على صلاح الفندق وتفضيلو من قبل الضيوف على غريه من الفنادق.
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ثانياً  :الفنادق احمللية:
 -1حتليل البيانات اخلاصة بأفراد عينة الدراسة (العاملني بالفنادق احمللية):
أ 3اجلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس :
يتضح من اجلدول رقم ( )7أن أغلب أفراد عينة الدراسة ىم من فئة الذكور ،بلغ عددىم  108فرداً ونسبتهم  %67.1من عينة
الدراسة ،وىى نسبة عاليو تدعم نتائج الدراسةّ ,أما فئة اإلناث فكان عددىم  01مفردة وبنسبة  % 01.5من عينة الدراسة،

وىذه النسب تشري إىل أن العمل يف الفنادق احمللية يعتمد على العنصر الرجايل أكثر من العنصر النسائي ،وقد يرجع السبب يف

ذلك إىل العادات والتقاليد .
اجلدول رقم ( )9توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجنس
الرقم

اجلنس

العدد

 %النسبة

1

ذكر

108

%8933

2

أنثى

13

%1037

121

%10030

اجملموع

ب-ادلؤهل العلمي :
يتضح من اجلدول رقم ( )01أن أغلب أفراد عينة الدراسة حيملون مؤىل البكالوريوس ،حيث بلغ عددىم  46مفردة ونسبتهم
 %30.6من عينة الدراسة ,أما ادلرتبة الثانية فكانت من محلت دبلوم ٍ
عال وكان عددىم  11مفردة وبنسبة  %62.6من عينة
ّ
الدراسة ،وىذا مؤشر جيد يدل على أن الفنادق احمللية تستوعب العديد من اخلرجيني من الكليات وادلعاىد ادلتخصصة يف رلال
الفندقة وغريىا.
اجلدول رقم ) )10توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤهالت العلمية
الرقم

ادلؤهل العلمي

العدد

النسبة %

1

تعليم أساسي

4

%333

2

الثانوية أو ما يعادذلا

22

%1832

3

دبلوم عايل

30

%2438

4

بكالوريوس

62

%5132

5

دراسات عليا

3

%235

121

%10030

اجملموع

ج-التخصص:
ويتضح من اجلدول رقم( ) 00أن أغلب أفراد عينة الدراسة ىم ختصص سياحة وفندقو ،و إدارة ،حيث بلغ عددىم  21فرداً أي
نسبتهم  %11.0من عينة الدراسةّ ،أما ادلرتبة الثانية فكانت ختصص زلاسبة ،فكان عددىم  64فرداً ،أي بنسبة  %60.4من
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العــــدد الثانـــي

عينة الدراسة ،وتشري ىذه النسب إىل أن الفنادق احمللية توفر فرص عمل حلملة ادلؤىالت يف سلتلف التخصصات سواءً يف رلال
الفندقة والسياحة ،أو اإلدارة واحملاسبة وغريىا.

اجلدول رقم ( )11توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للتخصص
الرقم

التخصص

العدد

النسبة %

1

سياحة وفندقه

40

%3331

2

إدارة

40

%3331

3

حماسبة

26

%2135

4

لغات

11

%931

5

أخرى

4

%333

121

%10030

اجملموع

د -الوظيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة :
يتضح من اجلدول رقم ( )06أن اغلب أفراد عينة الدراسة ىم فئة رئيس وحدة ،حيث بلغ عددىم  17فرداً أي نسبتهم
 %16.6من عينة الدراسة ,أّّما ادلرتبة الثانية فكانت فئة رئيس قسم ،وكان عددىم  12فرداً أي بنسبة  % 66.0من عينة
الدراسة ،وىذه النسب تشري إىل أن أغلب أفراد العينة من الفنادق احمللية ىم من العاملني يف اإلدارة العليا.

اجلدول رقم (  )12توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للوظيفة
الرقم

الوظيفة احلالية

العدد

النسبة %

1

مدير إدارة

28

%2331

2

رئيس قسم

34

%2831

3

رئيس وحدة

39

%3232

4

موظف

20

%1635

121

%10030

اجملموع

ه 3سنوات اخلربة:
يتضح من اجلدول رقم ( )01أن أغلب أفراد عينة الدراسة لديهم خربة من  01إىل 03سنة ،حيث بلغ عددىم  24فرداً أي
نسبتهم %16.1من عينة الدراسةّ ،أما ادلرتبة الثانية فكانت لألشخاص الذين لديهم خربة من  3إىل  01سنوات ،فكان عددىم

 17مفردة وبنسبة  %16.6من عينة الدراسة ،وىذا يدل على أن معظم أفراد عينة الدراسة لديهم خربة يف رلال العمل الفندقي.
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اجلدول رقم( )13توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات اخلربة
الرقم

سنوات اخلربة

العدد

النسبة %

1

اقل من  5سنوات

18

%1439

2

من  5إىل  10سنوات

39

%3232

3

من  10إىل  15سنة

46

%3830

4

أكثر من  15سنة

18

%1439

121

%10030

اجملموع

 -1دور شركات الفنادق الدولية يف االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات:
يتكون ىذا احملور من عدد ( )6عبارات تعكس تقييم دور شركات الفنادق الدولية يف االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات الفندقية يف
ليبيا من وجهة نظر رلموعة العاملني يف الفنادق احمللية .واجلدول اآليت ( )02ملخص لتقييم عبارات ىذا احملور.
جدول رقم ( )14التحليل التكراري والوصفي لعينة العاملني بالفنادق احمللية حول دور شركات الفنادق الدولية
يف االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات الفندقية
التك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
ت

العبارة

غري موافق

0

جودة اخلدمات ادلقدمة يف الفنادق
الدولية أعلى من اخلدمات ادلقدمة يف
الفنادق الليبية.

1

5

0.80%

4.10%

6.60%

6

يساىم وجود الفنادق الدولية يف زيادة
ادلنافسة بينها وبني الفنادق احمللية من
حيث اخلدمات .

1

13

4

41

2.5%

10.7%

3.3%

33.9%

إطالقا

غري موافق

حمايد

موافق

موافق إطالقا

8

55

52

45.50%

43.00%
60
49.6%

ادلتوسط

4.26

4.17

االحنراف

0.82

1.08

الرتتيب

2

1

ومن خالل نتائج اجلدول ( )14نستنتج االيت -:
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على العبارة "جودة اخلدمات ادلقدمة يف الفنادق الدولية أعلى من اخلدمات ادلقدمة يف
الفنادق الليبية" ،حيث كانت نسبة "غري موافق إطالقاً" على العبارة  %1.6من عينة الدراسة ،وكانت نسبة "غري موافق"
على العبارة  ،%2.0بينما كانت نسبة "زلايد"  ،% 4.41وكانت نسبة إجابة "موافق" على العبارة  %23.3وىى أعلى
نسبة تكرار حتصلت عليها العبارة ،وأخرياً كانت نسبة "موافق إطالقاً"ّ ،12.5أما قيمة الوسط احلسايب للعبارة فقد
بلغت( )2.64وباضلراف معياري قدره ( ،)1.66ويدل على اجتاه عينة الدراسة يف مستوى (موافق) وفق مقياس ليكرت
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اخلماسي على العبارة .وتأتى العبارة يف الًتتيب( )6حسب ترتيبها باحملور .وىذه النسبة تشري إىل أن خدمات الفنادق الدولية
دتثل أفضل اخلدمات الفندقية ،وكما أن ذلا القدرة على تقدمي خدمات متكاملة لزبائنها لتحقيق إشباع حاجاهتم ورغباهتم.
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على العبارة "يساىم وجود الفنادق الدولية يف زيادة ادلنافسة بينها وبني الفنادق احمللية من
حيث اخلدمات" ،حيث كانت نسبة "غري موافق إطالقاً" على العبارة  2.5%من عينة الدراسة ،وكانت نسبة "غري موافق"
على العبارة  ،10.7%بينما كانت نسبة "زلايد"  ،% 3.3%وكانت نسبة إجابة "موافق" على العبارة  %33.9وىى أعلى
نسبة تكرار حتصلت عليها العبارة ،وأخرياً كانت نسبة "موافق إطالقاً" %49.6وىى أعلى نسبة تكرار حتصلت عليها العبارة،
ّأما قيمة الوسط احلسايب للعبارة فقد بلغت( )4.17وباضلراف معياري قدره( ،)1.08ويدل على اجتاه عينة الدراسة يف
مستوى(موافق) وفق مقياس ليكرت اخلماسي على العبارة .وتأتى العبارة يف الًتتيب( )0حسب ترتيبها باحملور .وىذه النسبة
تشري إىل أن دخول الشركات الدولية بطرق سلتلفة لالستثمار يف قطاع الفنادق يف ليبيا ديثل أحد احلوافز لدفع الفنادق الليبية
لتطوير خدماهتا.

النتائج والتوص ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات:
النتائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج :
توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج الرئيسية واليت دتثل إجابة على التساؤل الرئيس والذي حتددت مشكلة الدراسة وفقا لو وإصلازاً
للهدف الذي سعت الدراسة لتحقيقو وكانت على النحو التايل8
 . 0الفنادق الليبية التابعة لشركات الفنادق الدولية تقدم خدماهتا من خالل اعتمادىا على طرق زلددة من إدارة السلسلة العادلية.
 . 6مستوى جودة خدمات الفنادق التابعة لشركات الفنادق الدولية العاملة يف ليبيا عايل بادلقارنة مع الفنادق احمللية االخرى.
 . 1األىداف اليت تضعها إدارة شركة الفنادق الدولية ىو رضا الزبون وىذا بدوره يساعد على جذب الزبائن من خالل تقدمي خدمة
فندقية متميزة ذلم.
 . 2شركات الفنادق الدولية تضع معايري زلددة لضبط جودة اخلدمات ادلقدمة من قبل الفنادق احمللية التابعة ذلا وىذا ما كان مفقود
يف اغلب الفنادق احمللية ادلدروسة.
 .3تسعى شركات الفنادق الدولية باستمرار إىل حتسني خدماهتا ،وتقدمي تشكيلة منوعة من خدماهتا باختالف رغبات الزبائن.
 . 4من أسباب صلاح بعض الفنادق احمللية اخلربة ادلكتسبة لبعض عامليها اثناء عملهم بفنادق تابعة لشركات الفنادق الدولية شلا
جعل خدماهتا تتمتع مبستوى جودة عايل.
 .5يساىم دخول ادلستثمر األجنيب للعمل يف رلال الفنادق يف ليبيا يف دفع الفنادق احمللية لرفع مستوى جودة خدماهتا وزيادة
ادلنافسة بينها وبني الفنادق الدولية.
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العــــدد الثانـــي

التوصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات :
من خالل ما توصلت إليو الدراسة من استنتاجات مبنية على النتائج التحليلية لالستبانة ،فإن الدراسة ديكن أن تقدم رلموعة من
التوصيات ىي:
 31ضرورة اعتماد الفنادق احمللية على إحدى الفرق العادلية ادلاىرة للتعليم والتطوير ،ولتوفري تدريب فندقي متميز
 32تشجيع إقامة التنسيق بني الفنادق الدولية و الفنادق احمللية العاملة يف ليبيا يف رلال تدريب العاملني هبا ،دلا لذلك من فوائد يف
رفع وزيادة كفاءة ىؤالء العاملني مبا يزيد من قدرهتم على تقدمي خدمات أفضل وذات جودة أعلى.
 33االىتمام بنشر ثقافة اجلودة وتطبيق مبادئها يف الفنادق احمللية لتقدمي خدمات ذات جودة عالية تتناسب مع رغبات الزبائن مبا
يضمن احملافظة على والئهم للفندق.
 34تشجيع عودة شركات الفنادق الدولية واليت تأثرت باألحداث اليت جرت يف ليبيا واليت سببت يف حالة عدم االستقرار بيئة
العمل الليبية ،مثل فندق( JWTماريوت) و( فوريوتيس شرياتون) ومها من أكرب السالسل الفندقية العادلية3

ادلراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع:
 .0اخلضر ،علي إبراىيم ( ،)6101إدارة األعمال الدولية ،مؤسسة رسالن للنشر ،دمشق.
 .6الزعيب ،علي فالح ( ،)6101التسويق السياحي والفندقي ،مدخل صناعة السياحة والضيافة ،دار ادلسرية ،عمان.
 .1السعيدي ،عصام حسني ( ،)6117التسويق والًتويج السياحي والفندقي ،مدخل صناعة السياحة والضيافة ،دار ادلسرية ،عمان.
 .2العزاوي ،صلم و احلوامدة ،نبيل ( ) 6101قياس إدراك جودة اخلدمات الفندقية من وجهة نظر الزبائن ،رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية
(العدد  61018 63بغداد ).
 .3العليان ،رحبي مصطفى ( ،)6117أسس التسويق ادلعاصر ،دار الراية ،عمان
 .4العنزي ،عادل عبد هللا والطائي ،محيد عبد النيب ( ،)6111التسويق السياحي يف إدارة الضيافة والسياحة ،دار اليازوري ،عمان.
 .5الفارسي  ،عيسى زلمد و الشحومي ،سليمان سامل (، ) 6114البيئة ادلالئمة جلذب االستثمارات األجنبية ادلباشرة لالقتصاد اللييب ،ادلؤدتر
الوطين حول االستثمار األجنيب يف ليبيا(،طرابلس 8ىيئة تشجيع االستثمار)6114 -2 -67 .م.
 .6محاقي ،يوسف زلمد حافظ ( ،)0767إدارة فن ادلأكوالت وادلشروبات ،مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة.
 .7مقابلة ،خالد( ،)0776التسويق الفندقي مدخل شامل‘(عمان8دار زىران).
’10. Elkrghli. Sabri G. M (2014) Market Orientation and Libyan Tourism Business
Performances: A Comparative Study Between Public and Private Sector, February 2014.

التقاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر:
 .00الئحة تصنيف احملال العامة السياحية الصادرة عن وزارة السياحة الليبية (.)6104

207

